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La Bíblia ens parla d'en Daniel
En Daniel era un home savi i bondadós. El rei Darius es va fixar en ell i el va nomenar
el seu secretari. Els amics del rei van sentir enveja i van començar a buscar algun
motiu per acusar en Daniel.
Com que en Daniel era un home molt religiós, van convèncer el rei perquè prohibís
pregar a Déu. La persona que sorprenguessin pregant seria llançada a una fossa
plena de lleons per ser devorada.
En Daniel tenia per costum pregar tres
vegades al dia. Els seus enemics aviat
el van sorprendre pregant i el van
portar davant del rei per acusar-lo
d'incomplir la llei.
El rei Darius, molt disgustat perquè
havia de condemnar en Daniel, li va dir:
—Que el teu Déu, a qui serveixes tan
fidelment, et salvi!
Aquella nit el rei Darius estava
terriblement angoixat perquè havia
condemnat un home innocent que ell
apreciava molt.
A l'alba, es va dirigir a la fossa dels
lleons. En arribar-hi, va cridar amb veu
tremolosa:
—Daniel, Daniel! Ha pogut el teu Déu
deslliurar-te dels lleons?
Des del més profund de la fossa, es va
sentir la veu d'en Daniel, que va dir:
—El meu Déu m'ha salvat! Ha enviat un
àngel que ha amansit els lleons i no
m'han fet cap mal.
El rei, ple d'alegria, va manar treure en
Daniel immediatament de la fossa i va
enviar a la presó els traïdors. Després,
va fer saber per tot el país que, d'ara
endavant, el Déu que havia salvat en
Daniel seria respectat per tots els
habitants del regne.
Daniel 6,2-27
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La Bíblia ens parla d'en Daniel

1

Ajuda en Daniel a sortir de la fossa! Acoloreix cada casella després de contestar la pregunta.

Qui…
a) ... té enveja d'en Daniel? ____________________________________________
b) ... prega tres vegades al dia i confia en Déu? __________________________
c) ... espera que Déu no abandoni en Daniel? ____________________________
d) ... amanseix les feres perquè no devorin en Daniel? ____________________
e) ... mana treure en Daniel de la fossa? ________________________________
f) ... ordena respectar el Déu d'en Daniel? _______________________________

2

Descriu aquesta escena de la Bíblia. Què succeeix després?
Escena: ______________________________
______________________________________
Després d'aquesta escena: _____________
______________________________________
______________________________________

3

Encercla la frase que explica què ens ensenya en Daniel amb la seva actitud.
Ser amables amb els amics.

Confiar en Déu.
9

La Bíblia ens parla de l'amo de la vinya
Un propietari va anar a l'alba a contractar treballadors per a la seva vinya. Els va dir el
que els pagaria per tot el dia i a ells els va semblar bé.
Hi va anar una altra vegada a mig matí, va veure uns altres treballadors a la plaça i els
va dir:
—Aneu també a la meva vinya i us pagaré.
Ells hi van anar.
Hi va anar una altra vegada al migdia i a mitja tarda, i va fer el mateix. També hi va anar
quan fosquejava i en va trobar d'altres, aturats, i els va dir:
—Com és que no treballeu?
Li van respondre que ningú els havia contractat. Ell els va dir:
—Aneu també a la meva vinya.
Quan es va fer fosc, l'amo va pagar el mateix jornal a tots els treballadors, començant
pels últims i acabant pels primers.
Els qui havien treballat tot el dia es van enfadar:
—No és just! Nosaltres hem estat suportant el sol i la calor tot el dia!
L'amo els va respondre:
—No us he pagat el que havíem acordat? O és que no tinc llibertat per fer el que vulgui
amb els meus diners? Teniu enveja? Així, els últims seran els primers i els primers
seran els últims.
Mateu 20,1-16
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La Bíblia ens parla de l'amo de la vinya

1

Anota en quin moment del dia l'amo...
a) ... contracta aturats que no han treballat en tot el dia.
b) ... paga el mateix jornal a tothom.
c) ... fa el mateix.
d) ... pacta amb els treballadors la paga de tot el dia.
e) ... diu: «Aneu també a la meva vinya i us pagaré».
A l'alba

2

Mig matí

Migdia i mitja
tarda

Quan
fosqueja

Quan es fa fosc

Copia el text bíblic que reflecteix aquesta escena:
«Els que havien treballat…
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
___________________ i la calor!»

3

Ratlla totes les X per descobrir el missatge de Jesús i escriu-lo.
DÉUXVAXLOXRAXSEMXPREXL'XESXFORXÇXDEXCAXDAXPERXSOXNA
_________________________________________________________________________

4

Escriu una situació que hagis viscut en la qual es pugui aplicar la frase «els
últims seran els primers i els primers seran els últims».
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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